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На струнах літа осінь зупинилась, і вересень господарем прийшов — додав 
аромату чорнобривцям, жоржиново усміхнувся і взявся  забарвлювати листя 
у колір сонця... Осінь. Прийшла чарівниця-осінь і принесла довгоочікуваний 
День Знань, адже тисячам першокурсників, яким випала честь вчитися в одно-
му з найпрестижніших вищих навчальних закладів України — Тернопільському 
національному економічному університеті, — не терпілося якнайшвидше 
переступити поріг вузу, який готує Президентів України, Прем’єр-міністрів, 
директорів, банкірів... Словом, висококваліфікованих фахівців своєї справи.

Дорогі першокурсники! Від сьогодні у Вас починається велика співпраця з 
досвідченими педагогами і вченими нашого Університету, які розкриють перед 
вами простори науки і поведуть бурхливими дорогами знань з нових і цікавих 
предметів. Кажу співпраця, бо процес навчання — це двосторонній процес. І 
Вам необхідно буде докласти чимало зусиль з метою накопичення знань, адже 
саме знання визначають буття сучасної людини. 

Це більше за багатство. Бо коли люди обмінюються грішми, то в одних їх стає 
більше, а в інших — менше; коли ж знаннями, — то у всіх їх стає удвічі більше. 
Пам’ятайте, що тільки наполегливою працею можна втілити у життя власні за-
думи. Вірю у Вас і впевнений, що через п’ять років Ви станете кваліфікованими 
фахівцями, поповнивши когорту славних випускників рідної Alma-mater, які 
примножують велич і славу держави України.

Усі великі досягнення нашої держави складаються із вкраплень кожного не-
байдужого українця. Усі великі досягнення нашого Університету складаються із 
вкраплень кожного працівника і кожного студента — як добірні зерна у великий 
життєдайний колос.

Шановні колеги, працівники Тернопільського національного економічного 
університету, студентство! Сердечно вітаю усіх з Днем Знань та бажаю усім 
міцного здоров’я, наполегливості, відповідальності, взаєморозуміння.

І нехай нам допомагає Господь!
Сергій ЮРІЙ, ректор ТНЕУ, д.е.н., професор,

Заслужений діяч науки і техніки України
Президент України Віктор ЮщЕн-

ко Вітаємо!

вітаємо!

З Днем Незалежності, 
Україно!

Слава тобі, Україно!
Невмируща слава!

Да святиться твоя воля
і твоя Держава!

1 вересня — День Знань
БлАГоСлоВи НАС, УкРАїНо-мАТи!

Шановні друзі!

Нам цікаво вчитися у тНЕУ!



Радість людини у відповіді вуст її, і яке прекрасне слово своєчасне!
                                    (Пр., 15:23)
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 У серпні святкують свій ювілей 
художній керівник відділу художньої 
творчості Управління позанавчальної 
діяльності та виховання Борис Богда-
нович Салабчук; сторож-чергова марія 
олексіївна Пушкаренко; старший викла-
дач кафедри іноземних мов для ФББ орест 
Григорович ковпак; старший викладач 
кафедри фінансів суб’єктів господарю-
вання і страхування Теодозія Петрівна 
Даниленко; доцент кафедри міжнародної 
економіки, фінансово-кредитних відносин 
та маркетингу микола Ярославович 
матвіїв; начальник відділу постачання 
Тадей Болеславович Сусла; прибиральни-
ця Стефанія максимівна Волощук; доцент 
кафедри інтелектуалізованих технологій 
Ігор Григорович Добротвор; завідувач 
навчально-методичним кабінетом кафе-
дри міжнародної економіки, фінансово-
кредитних відносин та маркетингу Євгенія 
Владиславівна калита; старший викладач 
кафедри німецької мови для ЗЕД ольга 
миколаївна Бібік;  чергова по гуртожитку 
марія олександрівна Євчин; старший 
викладач кафедри економічної теорії ми-
хайло Васильович майброда; зав.відділом 
бібліотеки Галина Броніславівна лисай; 
комендант корпусу №3 любов Іванівна 
кропачова; 
 у  вересні святкують свій ювілей інженер 
1 кат.НДВГ «Наука» леонід Антонович 
Іванюк; проректор по зв’язках науки 
з виробництвом михайло Григорович 
Данильченко; інспектор навчального 
управління Нововолинського факуль-
тету Галина Романівна Дубина; доцент 
кафедри аграрного бізнесу Антоніна 
Володимирівна Шлійко; прибиральниця 
Надія Василівна Хандусенко; сторож-
чергова мирослава Антонівна макар; 
старший викладач кафедри фінансів 
марія Богданівна Ріппа; старший ви-
кладач кафедри автоматизованих си-
стем і програмування Тетяна Яківна 
Свечинська; доцент кафедри теорії та 
історії держави і права Василь Васильо-
вич Смолей; старший викладач кафедри 
фінансів ВІЕ Валентина Степанівна 
лемешкова; інженер 1 кат. кафедри без-
пеки інформаційних технологій Сергій 
Георгійович Чернишов.

Щиро вітаємо ювілярів 
Університету і віншуємо:

У світло-мрійний ювілею день
ми радо й щиросердно вас вітаєм,

Бажаєм щастя, успіхів, пісень,
Що наш народ одвіку їх співає.

Здоров’я вам і чистої води,
в криниці золотій добра і щастя,
Земних вам благ на многії роки...

Хай все, що ви задумали, удасться.

НАШІ ВІТАННЯ!

вчЕНЕ ЗваННя профЕСора
кафедри податків і фіскальної 

політики 
Атестаційний відділ 

Міністерства освіти і науки 
України 

присвоїв завідувачу цієї 
кафедри — доктору економічних 

наук Андрію крисоватому.
Вітаємо!

обласна рада 
профспілок має свій 

Web-сайт!

вісті з профкому

 У «ЗоРЕПАДІ» 
діти відпочивають — можливо, 

уві сні на небо літають...
Ми усі родом з дитинства, а тому знає-

мо, як важливо дати дитині можливість 
влітку належно відпочити... 

Родинні поїздки на море, похід в гори, 
екскурсії до лісу чи у квітучі поля, — усе 
це, звісно, цікаво, незабутньо і потрібно. 
Однак дітям все ж найцікавіше серед 
ровесників — перші знайомства, уміння 
пристосуватися до обставин... 

Своєрідну школу життя проходять 
школярі саме в оздоровчих таборах, 
путівку до яких забезпечує профспілко-
вий комітет. Найбільшою популярністю 
користується дитячий оздоровчий табір 
«Зорепад» (с.Струсів Теребовлянського 
району), у якому цьогоріч оздоровилося 
20 дітей. Неабиякий інтерес викликає й 
дитячий оздоровчий табір «Гайдарівець», 
що у Шумському районі, який оздоровив 
6 дітей.  По одній дитині поліпшили своє 
здоров’я у таборах «Промінь» та «Весел-
ка», а у ДОТ «Сокіл» — троє дітей.

«ЧЕРВоНА 
кАлиНА», «мІСХоР», 

«ВЕРХоВиНА»...
здоров’я поліпшить тут кожна 

людина
Звісно, якщо забажає і матиме дозвіл 

від лікаря. І тоді вже профком вишукує 
путівки для своїх працівників. 

Саме таким шляхом отримали чис-
ленні працівники Університету санатор-
но-курортні путівки у санаторії Прикар-
паття і Закарпаття, Одеси, Хмільника і 
Автономної Республіки Крим. Одні купа-
лися у морі досхочу, інші у горах радості 
шукали. Що ж, все правильно, адже пора 
відпусток для того й приходить, щоб 
здоров’я підкріпити і позитивні емоції 
примножити.

 29 серпня ц.р.  у присутності керівників, 
завідувачів відділами облпрофради,  голів облас-
них галузевих профоб’єднань, відповідальних за 
інформаційну роботу галузевих профоб’єднань, 
редакторів газет підприємств, організацій, 
вищих навчальних закладів, представників 
ЗМІ     відбулося офіційне відкриття Web-сайту 
Тернопільської обласної ради профспілок: 

 pr@profrada.te.ua. 
Урочини вітальним словом відкрив голова 

обласної ради профспілок Андрій Присяжний 
і запросив до слова керівника Інформаційно-
аналітичного управління апарату Федерації 
профспілок України Юрія Работу.  

Про рубрики Web-сайту інформувала 
присутніх завідувач відділу зв’язків 
з громадськістю та ЗМІ обласної ради 
профспілок Надія Моховик.

Вітаємо колег із рішучим кроком в 
інформаційний світ, адже сайт полегшить 
роботу журналістам і швидше доноситиме 
інформацію своїм читачам.

марія БАлІЦЬкА,
головний редактор газети ТНЕУ

 «Університетська думка»

орДЕНом За 
ЗаСлУги III 

СтУпЕНя
згідно із Указом Президен-

та України Віктора Ющенка 
№549/2007, 

нагороджений ректор 
нашого Університету, доктор 

економічних наук, професор 
Сергій Юрій!

Професорсько-викладацький 
колектив, уся студентська ро-

дина щиро вітають 
Сергія Ілліча з високою 
державною нагородою.

Зичимо невичерпної життєвої 
енергії і творчої наснаги, 

здійснення професійних і осо-
бистих задумів. нехай усі почи-

нання мають гідне продовження, 
мрії обов’язково втілюються 

у життя, розум ніколи не 
втомлюється, а душа вічно 

залишається молодою.
нехай у Ваших помислах завжди 
домінує мудрість, у справах — 

підтримка однодумців, а у серці 
— тепло від людської вдячності!

профком СтУДЕНтів 
щиро вітає багатотисячне студен-

ство тНЕУ з Днем Знань!
Б а ж а є м о  у с і м  о п т и м і з м у, 

впевненості у власних силах і ради-
мо провести студентські роки так, 
щоб було що розповісти своїм дітям і 
онукам, та й самим було що згадати, 
зустрічаючись кожні п’ять літ!

Нехай студентські роки будуть зо-
лотими роками у вашому житті!



Послухає мудрий, і примножить знання, і розумний знайде мудру пораду.
(Пр., 1:5)
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крЕДо Життя,

Університет — це, насамперед, традиції. 
До збереження і примноження традицій 
нашого Університету долучається й студент-
ське наукове товариство, яке, як свідчить 
університетський архів, виникло ще далекого 
1968 року.

Завданнями студентської науки є реалі-
зація наукової складової підготовки фахівця 
певного напрямку, відповідно до принципів 
Болонської декларації; пошук обдарованої 
молоді, здатної генерувати наукові ідеї; за-
безпечення спадковості наукових шкіл та без-
перервності наукового пошуку; формування 
внутрішніх та міжвузівських комунікативних 
наукових зв’язків; розширення світогляду 
молодої людини; забезпечення іміджу та 
високого наукового рейтингу вузу.

 Студентське наукове товариство стало 
невід’ємним компонентом поступу Універси-
тету, адже здобутки студентів — це цеглинки 
у його зростання. Запорука успіхів юних 
науковців — корпоративний дух, команда, 
здатна здолати будь-які труднощі.

Для тих, хто відчуває потяг до Науки, 
завжди відчинені двері Ради молодих вче-
них та студентського наукового товариства. 
Приходьте, ми станемо Вашими надійними 
провідниками у країну непізнаного. Нагадую, 
що Рада молодих вчених та студентське науко-
ве товариство ТНЕУ розташовані в головному 
корпусі Університету, в кабінеті 1103 (біля 
правого входу в актовий зал).

Дорогі студенти, у цей ювілейний для 
студентського наукового товариства рік ми 
— молоді науковці ТНЕУ — зичимо Вам 
нових звершень, які утверджуватимуть й 
примножуватимуть авторитет й славу Alma-
mater. Всебічну допомогу Ви знаходите й 
знаходитимете від ваших наставників. Усі 
ваші починання та задуми й надалі отримають 
підтримку й розуміння у керівництва Універ-
ситету та Ради молодих вчених.

Здоров’я Вам, упевненості в завтрашньо-
му дні. З Днем Знань! Нехай знання стануть 
міцним фундаментом Вашого майбутнього й 
запорукою процвітання України.

Григорій моНАСТиРСЬкиЙ, к.е.н., доцент, 
голова Ради молодих вчених, заступник про-

ректора з наукової роботи ТНЕУ

УНівЕрСитЕт 
— оСЕрЕДок 

СтУДЕНтСької 
НаУки

Служба соціально-економічного розвитку тНЕУ 
інформує

Щоліта, коли усі викладачі і студенти 
відпочивають, є служба, для якої ця пора 
«гаряча» у прямому розумінні слова: усе 
відремонтувати, пофарбувати-побілити, 
підмести-почистити, оновити-оздобити...

Словом, зробити так, щоб усі, повер-
нувшись з відпустки, дивлячись на  при-
міщення, коридори, кабінети, аудиторії,  
ахнули: яка краса!

Та й справді, власноруч красу творили 
цього літа працівники служби соціально-
економічного розвитку Університету. У 
будь-який корпус зайдеш, будь-якими ко-
ридорами пройдешся, у будь-яку аудиторію 
заглянеш, — зроблено все на славу.

Тому, — як сказав проректор з питань 
соціально-економічного розвитку ТНЕУ 
Богдан Якубовський, — необхідно через 
газету подякувати тим керівникам, робота 
яких заслуговує на це.

Найперше — коменданту корпусу№1 
Тамарі Кріль, коменданту корпусу №2 
Ользі Городницькій, заступнику комен-
данта корпусу №7 (ФАЕМ) Ярославу 
Фурделі, коменданту корпусу Євростудій 
Стефанії Тирик; а також завідуючим гур-

Славні гори медобори, благословенний край, у якому 
щоліта цвіте неопалима купина; який пам’ятає і ша-
нує Северина Наливайка, у якому є скелі івана франка, 
карстові озерця; який дав світові івана пулюя, Богдана 
лепкого, першого професійного західноукраїнського ком-
позитора і музичного діяча Дениса Січинського, літера-
турознавця Дениса лукіяновича, поета-пісняра Степана 
галябарду — цьогоріч представляє в тернопільському 
національному економічному університеті випускник 
гусятинської загальноосвітньої школи андрій колодій, 
який здобуватиме вищу освіту на факультеті аграрної 
економіки і менеджменту.

Хай щастить тобі, першокурснику!

кРАСА ВРЯТУЄ СВІТ!
тожитками — №5 Галині Табалюк, і №3 
Катерині Стадницькій.

Втім, кожен сам може пройтися нав-
чальними корпусами чи гуртожитками і 
помилуватися оновленими приміщеннями 
та й прекрасними клумбами, які дарують 
біля будинків людям своє різнобарв’я, 
притрушуючи присмаком осені...

Краса таки врятує світ, якщо її ніхто 
псувати не буде. Кілька років тому 
відбулося озеленення нашого славного 
Університету — тоді висаджували сту-
денти і працівники служби соціально-
економічного розвитку ТНЕУ різні 
екзотичні насадження. Майже усі вони 
збереглися і милують очі усім, хто вміє 
бачити прекрасне. 

Отже, згадаймо, як навесні рясно 
цвіла, опісля — щедро зародила, і тепер 
мило достигає японська айва: малесень-
ка, ледь помітна, а на урожай багата. 

Отакі дива творить матінка-Природа.
Незабаром, — як наголосив Богдан 

Миколайович, — буде проведено другу 
хвилю озеленення нашого студмістечка.  
Красиво ж як буде...

в ДоБрУ пУть, пЕрШокУрСНикУ!

знайдене у церкві Святого павла у м.Балтиморі, датоване 1692 роком
Ходи спокійно у вирі життєвого галасу, 

суєти та поспішності і пам’ятай, який бла-
женний мир може бути в тиші. Наскільки 
можливо, без компромісу будь у добрих 
стосунках з усіма. Говори правду спокійно і 
зрозуміло та слухай інших, навіть нудних і 
неосвічених, бо вони також мають що ска-
зати. Уникай галасливих і агресивних людей, 
бо вони бентежать і дратують дух. Якщо 
ти будеш порівнювати себе з іншими, то 
станеш пихатим або розчарованим, тому що  
завжди будуть люди менш інтелектуальні 
або розумніші за тебе.

Радій своїм досягненням, як і планам. 
Будь зацікавленим своєю роботою, якою 
скромною вона б не була. Це справжній скарб 
у мінливі часи. Будь обережним у ділових 
справах, тому що світ повний обману. Але 
нехай це не розчарує тебе, тому що у світі 
є доброчесність. Тому що багато людей 
прагнуть високих ідеалів і скрізь життя 
повне оптимізму.

Будь завжди самим собою. Не удавай 
показухи в любові, а також не будь цинічним 
у любові, тому що всупереч всій сухості і 

розчаруванням у житті вона вічна, як світ. 
Спокійно сприймай нестримний рух років, 
милостиво віддаючи те, що належало 
молодості. Виховуй силу власного духу, щоб 
захистити себе при несподіваному нещасті. 
Але не втомлюй себе фантазуванням та уяв-
ними здобутками. Будь реалістом.

Багато страхів народжується від 
самотності, яка навіює втому. Дотримуйся 
здорової самодисципліни в усьому, але будь 
добрим і лагідним до себе. Не обтяжуй себе 
самобичуванням. Бо ти — Дитина Всесвіту 
не менше, ніж дерева і зірки. Бо ти маєш 
право бути тут. І зрозуміло тобі, чи ні, але, 
без сумніву, Всесвіт розкривається для тебе. 
Для цього будь у мирі з Богом, як би ти не 
уявляв собі Його і якими б не були твої труди 
і прагнення в галасливому безладді життя. 
Зберігай мир із своєю душею. 

При всякій омані, яка несподівано тор-
кнулася твоєї долі чи в тяжкій роботі, чи в 
розбитих мріях, знай — це все ж прекрасний 
світ! І ти в ньому непохитно прагни бути 
щасливим. 

І будеш ним!

 На фото — засідають-радяться члени 
студентського наукового товариства 

Тернопільського 
національного економічного університету



Уже в юності віддайся навчанню, і до сивин своїх знайдеш мудрість.
           (Сир., 6:18)
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 Кримський навчально-
консультаційний центр Тер-
нопільського національного 
економічного університету 
щорічно дарує ключі до знань 
студентам теплого узбере-
жжя країни сонця і моря. Для 
багатьох юнаків і дівчат Фо-
рос – це магія води, стрімких 
скель й п’янкого повітря. 

За однією з версій, свою назву місто 
отримало від фароса -  місця розта-
шування знаменитого фароського 
або александрійського маяка (одного 
з семи чудес світу).  

ХТо ВолоДІЄ кРимом, — ТоЙ 
форос — 

це магія води
і стрімких скель...

Ось уже протягом 12 років поспіль до 
цього крихітного містечка на південному 
березі Криму з’їжджається молодь, щоб 
отримати якісну економічну освіту й ус-
пішно конкурувати на ринку праці. 

Сучасні аудиторії, комп’ютерний клас, 
бібліотека, читальна зала створюють сту-
дентам оптимальні умови для проведення 
навчального процесу. 

Від часу заснування у Кримському 
НКЦ підготовлено понад чотири тисячі 
економістів найвищої кваліфікації, які 
працюють задля економічного піднесен-
ня Автономної Республіки Крим та інших  
регіонів України. 

На базі Кримського НКЦ проведено 
10 науково-практичних міжнародних 
конференцій з проблем економічної ін-
теграції України до Євросоюзу. 

Сприятливе географічне розташу-
вання Форосу дозволяє студентам та 
викладачам ТНЕУ не тільки успішно 
здійснювати навчальну діяльність, але й 
відпочивати духовно. Неповторний запах 
хвойних дерев та ялівцю, приголомшливі 
види на море, яскраве зоряне небо на-
завжди залишаються у пам’яті тих, хто 
хоч раз побував у Форосі. 

На світлині — директор кримського НкЦ, 
к.е.н., доцент олександр квасовський 

і його заступник Ірина лесняк 
зі своїми випускниками.

На території сучасного Фороса з 
античних часів і до 15 століття існувало 
грецьке поселення з такою ж назвою. 
В кінці 19 століття власником Фороса 
став відомий чайний промисловець, мос-
ковський купець першої гільдії Олександр 
Кузнєцов (1855-1895), який перетворив 
селище на зразковий маєток європейсь-
кого типу. 

Він розбив на цій території відомий 
Фороський парк, який нині є пам’ятником 
садово-паркової архітектури загально-
державного значення. 

У ньому ростуть дерева з Африки 
та Америки. 

Потрапивши сюди, довго не можеш 
повірити, що всі ці екзотичні дерева з 
різних кінців світу мирно уживаються в 
благодатному кримському кліматі. 

Йдеш і дивуєшся: тут лоно природи з 
Італії, а ось там – місцина з Атлаських 
гір, а за галявиною – пейзаж із Мексики. 
А ще ставки на різних рівнях, ажурні 
містки, штучні водоспади.

У 1892 році над Форосом, на Червоній 
скелі, за проектом архітектора Г. Чагіна, 
коштом О.Кузнєцова, була побудована 
церква у візантійському стилі (див. 
фото Олександра Вашківа на 5 стор.), 

Дерева з африки і з 
америки ростуть 

у форосі

міжнародні новини
У Західній македонії 

стажувалися наші 
викладачі

кращі студенти ТНЕУ 
побували в Німеччині

Ç 18 ëèïíÿ ïî 3 ñåðïíÿ 2007 ð. 
ó Òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ Çàõ³äíî¿ 
Ìàêåäîí³¿ (Ãðåö³ÿ) ïðîéøëè ñòàæóâàííÿ 
âèêëàäà÷³ êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ 
åêîíîì³êè, ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ 
â³äíîñèí ³ ìàðêåòèíãó — ïðîôåñîð, 
ä.å.í., çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ªâãåí Сàâåëüºâ; 
äîöåíò, ê.å.í. Àëëà Óí³ÿò ³ âèêëàäà÷-
àñï³ðàíò çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ Çîðÿíà 
Áîéêî,  ÿê³ ï³äãîòóâàëè ìàòåð³àëè 
äëÿ îíîâëåííÿ ëåêö³éíèõ êóðñ³â ç 
ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè, ì³æíàðîäíîãî 
òóðèçìó òà åêîíîì³êè òóðèçìó.

Îäèíàäöÿòü êðàùèõ ñòóäåíò³â 
äðóãîãî ³ òðåòüîãî êóðñó ²íòåãðîâàíî¿ 
óêðà¿íñüêîìîâíî¿ òà í³ìåöüêîìîâíî¿ 
ïðîãðàìè äâîõ äèïëîì³â âïåðøå 
ïîáóâàëè ó íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüí³é 
ïî¿çäö³ äî Í³ìå÷÷èíè — êðà¿íè 
ïàðòíåð³â ïî ñï³ëüíîìó ïðîåêòó. 

Ïî ¿ çäêà  çä ³éñíþâàëàñÿ  ç 
ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ ñòóäåíò³â ç³ 
ñòðóêòóðîþ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó 
ó ªâðîï³, à òàêîæ âèâ÷åííÿ 
êóëüòóðíèõ òðàäèö³é Í³ìå÷÷èíè. 

Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè ñòóäåíòè 
â³äâ³äàëè Áåðë³í, Ëåéïö³ã, Äðåçäåí 
³ Ãðàéñôàëüä.

Ó Äðåçäåí³, çîêðåìà, â³äáóëàñÿ 
çóñòð³÷ ç êîëåêòèâîì êàôåäðè 
ì ³æíàð î äíèõ  å ê îí îì ³ ÷íèõ 
â³äíîñèí Äðåçäåíñüêîãî Òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó, ÿêó î÷îëþº êåð³âíèê 
âèùåçãàäàíî¿ ïðîãðàìè ç í³ìåöüêîãî 
áîêó, ïðîôåñîð Ó.Áðîëü. 

Сòóäåíòè òàêîæ ïðîñëóõàëè 
ëåêö³þ ïðîôåñîðà Ó.Áðîëÿ íà 
òåìó: «Ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè â 
åêîíîì³÷íîìó àíàë³ç³», âçÿëè ó÷àñòü 
ó ñåì³íàð³ «Âèâ÷åííÿ åêîíîì³÷íèõ 
íàóê ó Äðåçäåí³ ³ Òåðíîïîë³ çã³äíî 
äî âèìîã Áîëîíñüêî¿ äåêëàðàö³¿».

Тернопільський національний 
економічний університет

Підготовче відділення для іно-
земних громадян

запрошує на 2007-2008 н.р. іно-
земних громадян на підготовку 
для подальшого навчання у вищих 
навчальних закладах.

Термін навчання на підготовчо-
му відділенні 1 рік.

Заяви на навчання прийма-
ються з 1 червня до 1 листопада 
2007р.

Детальніша інформація 
за адресою: 

 46020,      м.Тернопіль, 
 вул.Львівська, 11,к.1222
   (8-0352)512817).
E-mail:pvig@tane.edu.ua

оГолоШЕННЯ
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Приступай до мудрості як той, хто оре і сіє, і очікуй добрих плодів її.
(Сир., 6:19)

що стала нині однією з візитних карток 
Південного берега Криму. 

Це маленьке диво постало понад 100 
років тому на неприступній скелі між 
морем та небом.   

Легенда розповідає про дочку «чай-
ного магната» Кузнєцова, яка нібито 
спускалася у кареті по гірській дорозі 
до моря, коли зі скелі почали падати 
величезні камені. 

Коні перелякались і понесли вниз. 
Здавалось, що загибель красуні вже не-
минуча. Та несподівано на краю урвища 
вони зупинилися. 

Вдячний батько на цьому місці збу-
дував храм. 

мАЄ клЮЧ ВІД ЧоРНоГо моРЯ!

Відомо, що у цьому краї відпочив 
Федір Шаляпін, а Максим Горький у 
сусідньому селищі Тесселі мав дачу, на 
якій провів своє останнє у житті літо.

З 1922 року форос – курорт для лі-
кування серцево-судинних захворювань, 
хвороб органів дихання, захворювань 
нервової системи. 

Але це тільки легенда. 
Втім, у ній є доля правди. 
Храм і справді був збудований на гро-

ші Кузнєцова. 
Проте відкрили його на честь спасін-

ня сім’ї імператора Олександра Тре-
тього під час аварії в жовтні 1888 
року царського поїзда на станції Борки 
Курсько-Харківської залізниці.

Перед більшовицьким переворотом 
останніми власниками Фороса були 
Ушкови, які збудували тут іподром, 
розвинули в селищі виноградарство і 
виноробство. 

Фото олександра ВАШкІВА

Диво 
між  морем і небом

У червні 2007 року у Кримському НКЦ 
вкотре панував дух хвилювання і радості. 
Випускники очікували на вручення дипломів. 
Студентська юність є тим  етапом у житті лю-
дини, коли формується певний тип мислення, 
світобачення. Юнак чи дівчина починають 
серйозно думати про своє майбутнє, свою 
професію. Навчання у ВНЗ є ключовим мо-
ментом, який часто визначає хід подальшого 
життя людини. Важливою складовою цього 
етапу є знання, уміння й досвід отриманий 
від старших колег.

Професорсько-викладацький колектив 
університету не тільки передає знання 
та уміння молодому поколінню, а також 
формує особистість професіонала, його 
самоідентифікацію з професією. 

Директор Кримського НКЦ, к.е.н., доцент 
Олександр Квасовський вручив щасливим 
випускникам омріяні дипломи. 

Це, фактично, перший крок до реалізації 
професійної мрії молодих людей, які 
переконані, що освіта, яку дає Тернопільський 
національний економічний університет, стане 
найціннішим капіталовкладенням у майбутнє 
країни. Адже людина, яка живе в XXI столітті, 
повинна багато знати, щоб перетворити це 
століття на століття Розуму та Знань. 

Пам’ятайте, що шлях до зірок завжди 
лежить через терни. 

І якщо ви прагнете отримати не лише 
професію, а отримати освіту з великої 
літери, вам не обійтися без навчання в 
Тернопільському національному економічному 
університеті.

Відділ інформації та зв’язків
 з громадськістю ТНЕУ

освіта — найцінніше
капіталовкладення!

Закохалася у гори!
Зі студентської пошти

Я закохалася у гори —
У ці непізнані простори,
Де серце рветься із грудей
Під спів трембіт і шум дерев.
Мої думки летять високо,
І скрізь, де тільки кинеш оком,
Сягають обріїв широких.
Тут гори скрізь...
Тут — полонини...
І таємничі верховини.
Гірські озера ваблять мило
І дихають, чомусь, зрадливо.
У водах їхніх хтось живе:
Гірське чудовисько страшне,
Або ж русалка водяна,
Яка гуляє біля дна —
Її волосся білосніжне
Латаття вкрило дивовижне...
...Я ж закохалася у гори.

  Надія РоТмАН (Рк-23) 

Немає кращого міста, 
як мій Тернопіль!

Канікули — час відпочинку. Звичайно, 
після довгого навчального року літні кані-
кули — найбільше свято для студентів.
Мої літні канікули почалися з того, що 
я вирішила здійснити свою давню мрію 
— поїхати до Києва, зустрітися з под-
ругою, з якою ми уже понад вісім років 
листуємося. До речі, Марина — подруга 
— уже приїжджала до Тернополя, який 
їй дуже сподобався.

Отож — Київ! Столиця України!
Та уже на вокзалі я побачила багато-

багато заклопотаних людей — київський 
вокзал нагадував вулик, у якому тисячі 
людських голосів перетворювалися у 
жахливий шум. Та й не почула я у сто-
лиці України української мови... Лише 
суржик.

Де ти, українське слово?
Все ж Київ — красивий зі своїм 

мальовничим Хрещатиком, Києво-
Печерською лаврою, Михайлівським 
Золотоверхим, навіть фундаментом Де-
сятинної церкви й іншими прекрасними 
куточками...

Отож Київ прекрасний своєю велич-
чю, багатовіковою історією. Він немовби 
містить у собі цілу Україну, що добре 
помітно на Андріївському спуску.

Все ж, саме у Києві я зрозуміла, 
що немає кращого міста, як мій рідний 
Тернопіль — наші чудові парки, озеро, 
багатолюдні вечірні вулиці не порівняти 
ні з чим. І подруга зі мною погодилася.

З святом тебе, рідне місто!
олена САБАТЮк (УПЕП-22)
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очі твої нехай прямо дивляться... обдумай стежку для ноги твоєї, 
і всі шляхи тоді твої будуть міцні.   (Пр., 4:24-27)

Нещодавно   у ТНЕУ відбувся турнір з 
футболу серед гуртожитків, у якому висту-
пило вісім команд. Організатором турніру 
виступила Університетська Рада студентів, 
якій допомогла  кафедра спорту ТНЕУ. 

СТУДЕНТи ЗНоВУ ГРАли У ФУТБол!

У СТУДЕНТСЬкІЙ РЕСПУБлІЦІ 
ДІЮТЬ СВої ЗАкоНи

Щороку у Тернополі проходить про-
ект Студентської Республіки, який названо 
кращим проектом 2005-06-07р.р.р.. У заході 
беруть участь молодіжні організації, сту-
денти вищих навчальних закладів або про-
сто компанії  комунікабельних, креативних 
людей. 

Головна умова участі — це дотримання 
студентського закону у студентській рес-
публіці.

Мета і ціль учасників сформувати керів-
ний орган Студентської Республіки — Ма-
гістрат. А також обрати мером студентської 
країни свого лідера. 

Тому створюються політичні партії, полі-
тичні блоки, які змагаються за “студентську 
владу”. Політичні партії для підвищення свого 
рейтингу займаються своїм піаром у будь-
якому вигляді, використовуючи навіть брудні 
піар-технології.

Цьогоріч  проект студентської республіки 
походив на козацькому острові парку 
Топільче. У змаганні взяли участь такі ко-
манди : АРТ; Опір (ТДМУ ім. Горбачевського 
); Форсаж (ТНПУ ім.. Гнатюва); Респект 
(ТНПУ ім.. Гнатюва ); Авангард (ГО); Наш 
край (Комерційний коледж); Євро формат 

(Європейський університет.); а також команди 
Perfect і Relax (ТНЕУ).

Підбором учасників команд ТНЕУ займа-
лась УРС. Між нашою командою та ТМ  
«Perfect» було досягнено домовленості про 
спонсорську допомогу та проведення анти-
СНІД кампанії під час проекту. Капітанами 
команд Perfect виступив Іван Гейна, капітаном 
команди  Relax виступив Юрій Намісняк. 
Уже з перших годин на проекті пристрасті 
запалили не на жарт. Капітан команди  Perfect 
— він же голова УРС ТНЕУ — Іван Гейна 
не порозумівся з однією учасницею проекту 
(його дівчина!!! ) і, як  наслідок, кандидат 
у студентські мери опинився у річці біля 
острова. Та невдовзі, на знак вибачення, на ко-
роткому представленні команд перед сотнями 
студентів Іван освідчився їй у коханні. 

Це було хвилююче!!!
Увечері студентів розважали кращі діджеї 

Тернополя. 
Не все задумане через технічні причини 

вдалося здійснити. 
Та студенти — народ веселий. І дуже до-

бре, що, живучи за своїми — студентськими 
— законами, вони радіють сонцю і життю!

Служба інформації УРС

Студентське самоврядування

Як зазначив голова УРС  Іван Гейна: 
“Ми, відносно, молода організація в нашому 
Університеті, але ми завжди будемо  стара-
тися для студентів, боротися за їхні права та 
інтереси”.

Зазначимо, що боротьба тривала 
досить запекла, і кожна команда праг-
нула перемоги.

В цілому, турнір  виявився досить 
цікавим. Судді  були об’єктивними. 
Словом, дуже добре, що такі заходи 
відбуваються.

 Переможцями турніру стали: 
1 місце – Гуртожиток №3, 2 місце 
– гуртожиток № 1, 3 місце – гурто-
житок № 5. 

Вітаємо переможців  та бажаємо 
надалі покоряти нові вершини! 

Андрій ГНАТЮк,член УРС, 
студент УНФ

15-17 червня 2007 року у Києві відбулася 
IV Конференція Всеукраїнської студентської 
ради при Міністерстві освіти і науки України. 
Понад 350 учасників — лідери органів студент-
ського самоврядування зі всієї України,  гості 
конференції зібралися в урочистій залі Вченої 
ради Національного технічного університету 
України «Київського політехнічного інститу-
ту». Вдале проведення заходу відбулося завдяки 
послідовній щоденній праці робочої групи ВСР 
та підтримки Міністерства освіти і науки Украї-
ни, адміністрації НТУУ«КПІ». 

На урочистій частині були присутні: 
Станіслав Ніколаєнко — Міністр освіти і нау-
ки України; його заступник Василь Шинкарук, 
заступник директора Департаменту вищої 
освіти МОН України Н.Б. Шуст, заступник 

директора Фонду Народонаселення ООН в 
Україні Борис Ворник та відома українська 
співачка Тіна Кароль. З вітальним словом 
виступив Міністр освіти і науки України 
Станіслав Ніколаєнко, який розповів студен-
там про програми, спрямовані на поліпшення 
освітнього рівня. Міністр підкреслив 
важливість забезпечення прозорості вищої 
освіти, розвиток моральності студентів, 
підвищення патріотизму і нагадав студен-
там, як це необхідно — зустрітися, виказати 
наболіле, підтримувати постійний діалог.

 Чудово, що така велика увага приділяєть-
ся студентам. Студенти відчувають, що їхня 
справа є значимою, корисною, що проблеми  
студентства турбують високе керівництво.

Справи СтУДЕНтСькі — ЗНачимі!

Зі студентської пошти

СилА коХАННЯ...
Мабуть, немає у світі людини, яка би дала 

точне визначення коханню, як і немає на світі 
людини, яка б не мріяла про кохання...

Пліній Молодший сказав, що найбільша 
радість у житті людини — бути коханим, але 
не менша — самому кохати.

Кохання — почуття всесильне, вічне... І, 
якщо воно справжнє, то здатне творити дива. 
Взаємне ж кохання поєднує людей, робить їх 
щасливими і наповнює серця теплом.

Коли серця сповнені любові і стукочуть 
лише від зустрічі до розлуки, то закоханим 
досить і малесенького натяку, щоб зрозуміти 
одне одного. 

11 серпня я була на весіллі у своєї одно-
групниці Тані, яку прекрасна любов поєдна-
ла з її обранцем Сергієм вузами Гіменея.

Я милувалася молодятами, які випромі-
нювали щастя, роздаючи його через усмішку, 
погляд чи дружній жест усім весільним 
гостям.

Таня і Сергій обдумували своє рішення 
два роки, два місяці, два дні і... зрозуміли, 
що жити одне без одного уже не зможуть, що 
кохання їхнє справжнє, сильне і незламне.

Отож бажаю Тетяні і Сергієві, хай щас-
ливо плине їх сімейний човен й оминає легко 
береги круті, і любові буде хай він завжди по-
вен, бо це найголовніше в нашому житті!

олена САБАТЮк 
і одногрупники з УПЕП-22

антологія «УД»
любити — не любить

Я тінню впала на твої повіки,
На мить зустрілась з поглядом твоїм,
Тоді ти зрозумів, що я навіки
У серці затаїлася твоїм.
Чому? — спитаєш, я цього не знаю,
Ти сам обрав: лбюити — не любить.
А я... А я чомусь не пам’ятаю...
Дозволь хоча б тепер без тебе жить!
Дозволь не бачити тебе перед очима,
Коли лягаю спати, уві сні...
Дозволь, аби душа моя ранима
Більше повік не скаржилась мені.
Хай серця пульс вистукує хвилини,
Хай очі висохнуть від гіркої сльози, —
Дозволь, життя моє хай лине
Без тебе, без тривоги й без грози.
Ти не шукай мене, не треба, чуєш?
Хоча нестерпно... Та переболить...
І не кажи мені, що ти шкодуєш...
Ти сам обрав: любити — не любить...

Галина мАРТиНЮк, ЕФАП-41

Умій чекати
Умій чекати... 
Все ж-бо має пору... Все має місце  перед 

Сонцем й час... Хтось надто стрімко йде на 
свою гору... Хтось пада вниз... Хтось чашу 
п’є образ...

Умій чекати... 
Сонце вперто сходить і тепло гріє... 

Хтось шукає тінь.  Хтось молиться до 
Сонця, наче мліє... Хтось проклина Ярила й 
шепче “Згинь...”

Умій чекати... 
Щастя на підході, — як ти втомився 

й сил уже нема... Ніч найтемніша перед 
Сонця сходом: найперші промінці — і зникла 
тьма.

Умій чекати... Не впадай в зневіру. Дивися 
в Небо — там Спасіння жде. Хто терпели-
вий, мудрий, послідовний, — такого успіх 
завжди віднайде!

Умій чекати!
марія БАлІЦЬкА

Влас.інф.



№9 (326), вересень 2007 р. 7

настанови юнака на початку його шляху: він не відхилиться від нього й коли зістариться.
                                                                            (Пр., 22:6)

газета «Університетська 
думка» уже повідомляла, 
що 1 жовтня 2005року 

наказом  ректора Універси-
тету Сергія Юрія створено 
Центр військової підготов-
ки офіцерів запасу, який у 

своїй діяльності керується 
Законом України «про вищу 
освіту» і «положенням про 
військову підготовку студен-

тів вищих навчальних за-
кладів за програмою офіцерів 

запасу».

На  вірність народу України присягнули 
офіцери запасу

і ось уже 127 студентів 
-курсантів нашого Універси-
тету прийняли військову при-
сягу на вірність народу Украї-
ни. майбутні офіцери запасу 
пройшли урочистим маршем 
перед керівництвом військової 
частини; ректоратом тер-
нопільського національного 
економічного університету; 
мером міста тернополя та 
сфотографувалися на згадку.

Фото михайла БЕНЧА

XXIV Всесвітні 
студентські ігри

Спорт

Всесвітня літня універсіада 
відбулася у столиці Таїланду 

— Бангкоку
Спортсмени – студенти із 142 країн 

світу з’їхалися до Бангкоку, щоб позма-
гатися у 17 видах спорту.

Українська делегація нараховувала 
280 чоловік, серед яких — тернопо-
ляни: ректор ТНЕУ, професор Сергій 
Юрій, начальник обласного управління 
фізичної культури і спорту Міністерства 
освіти і науки України Олександр Бірю-
ков, завідуючий кафедрою спорту ТНЕУ 
Роман Циквас; студенти — легкоатлети 
(метання молота)  Євген Виноградов, 
(спринт) Віталій Чикало, дзюдоїстки 
Уляна Реміцька, Марія Семенюк і Олена 
Сайко, яка виборола п’яте місце.

У дні змагань українські спортме-
ни завоювали золоті, срібні і бронзові 
нагороди.

Чемпіонами Універсіади стали плав-
ці Яна Клочкова, Валерій Димо, Сергій 
Бреус, легкоатлети Сергій Демидюк, 
Ірина Штангеєва, Олександр Воробй-
ов, Андрій Ісаєв, фехтувальниця Яна 
Шемякіна, українські майстри стрільби 
з пістолета на чолі з олімпійською чем-
піонкою Оленою Кастевич.

Здоров’я: поради лікаря
Якщо у людини забій

Як зупинити кровотечу

Місце, як правило, припухає, при огляді бо-
лить, з’являється синець. На нього необхідно по-
класти холодний компрес, постійно змінюючи 
його. Забезпечити кінцівці спокій.

Щоб зупинити кровотечу при невеликих 
подряпинах та порізах, досить змастити рану 
йодом. Якщо рана рвана або різана, довго 
кровавить, — кінцівку треба підняти вверх і 
перев’язати  місце, яке кровить, чистим бин-
том. При дуже сильній кровотечі необхідно 
накласти джгут, а потерпілого протягом двох 
годин доправити у медичний заклад. Кожних 
30 хв. джгут необхідно послабляти. Під джгут 
вкладають папір із зазначенням часу накла-
дення джгута.

При кровотечі з носа необхідно сісти, 
нахиливши голову трохи вперед, і вказівним 
пальцем щільно притиснути крило носа до 
перегородки на 5-10 хв. Можна покласти на 
ніс хустинку, змочену у холодній воді.

обережно — гриби!
Перші ознаки отруєння можуть з’явитися 

після 2-24 годин після споживання грибів. 
У потерпілого виникає відчуття слабкості, 
холодіють кінцівки, з’являється біль у животі 
або у правому підребер’ї, надмірне слиновиді-
лення. Пізніше — на 2-3 день — у хворого 
може спостерігатися пожовтіння склер очей 
та шкірних покривів, збільшення та болю-
чість печінки і селезінки, запаморочення, 
судоми, у дітей — підвищення температури 
тіла до 38С. 

Всі види отруєнь грибами потребують 
термінового промивання шлунку, для чого 
викликають блювоту, приймають сольові 
послаблюючі. Необхідно терміново викликати 
швидку допомогу.

Студентська поліклініка ТНЕУ надає 
такі послуги:

- консультативний прийом лікарів 
за спеціальностями: терапія, отори-
ноларінгологія, акушерство-гінекологія, 
дерматовенерологія;

- надання кваліфікаційної медичної 
допомоги, у т.ч.невідкладної;

- оформлення документів (ф.070, 
санаторно-курортна карта) для отри-
мання путівок на санаторно-курортне 
лікування;

- виконання маніпуляцій відповідно 
до призначень лікаря (в/м, в/в ін’єкції, 
вакцинація, перев’язки);

- призначення фізіотерапевтичних 
процедур та їх проведення.

Студентська поліклініка  знаходить-
ся за адресою:

м.тернопіль, вул.львівська, 11
корпус іпо, цокольний поверх
тел. 53-01-23 (з 9 до 17 години)

ХочЕтЕ праЦЮвати?
Звертайтеся у Центр працевлаштування 

та зв’язків з випускниками ТНЕУ, який зна-
ходиться за адресою:

м.Тернопіль, вул.Львівська, 5а 
  (другий поверх).
Тел. 43-60-37, 1-80.

AIESEC запрошує...
AIESEC — це міжнародна організація, 

яка надає можливість молодим людям 
віднайти і розвинути свій потенціал 
для здійснення позитивного впливу на 
суспільство. 

Інноваційний підхід до розвитку 
молоді базується на проактивності, 
самоудосконаленні,  налагодженні 
контактів і пізнанні інших культур. 

A I E S E C  в  Т е р н о п і л ь с ь к о м у 
національному економічному університеті 
знаходиться у корпусі №1 

  (1 поверх, ліворуч).
Уже  15-16 вересня ц.р. о 10.00 у 

залі засідань Євростудій AIESEC про-
водитиме тренінги з менеджменту, 
маркетингу...

Запрошуються усі бажаючі.
Додаткова інформація за тел.
  8-097-702-2-537.

СТУДЕНТАм-
ПРиЗоВНикАм-2007

З метою здійснення вчасної поста-
новки на військовий облік студентам-
призовникам денної форми навчання 
(1,2,3 курсу) необхідно:

- прибути до Тернопільського міського 
військового комісаріату 

по вул. Тролейбусній, 5, каб. №26 та
пред’явити

- студентам-призовникам — приписне 
посвідчення;

- студентам-військовозобов’язаним 
— військовий квиток.

Постановка на військовий облік буде 
здійснюватися з 10 вересня 2007 року.

Ігор АНДРУШкІВ,
помічник ректора  з питань військової 

підготовки і обліку, начальник ВоВ ТНЕУ

До уваги 
першокурсників 

Університету
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Золота сережка і прикраса з чистого золота — мудрі настанови для уважного вуха.
 (Пр.,25:12)

СтУДЕНтСтва Золоті роки
запам’ятаються усім, а особливо тим, хто виступав за честь Університету словом чи піснею; був 

найсильнішим; дотепним і кмітливим, був життєрадісним і терпеливим — 
був справжнім студентом. Хочете не забути студентства золоті роки? 

Тоді вирушаймо у цікаву подорож
— в країну культури 

разом з Марією Баліцькою.
Ласкаво просимо,

дорогі першокурсники!

У ТЕРНоПолІ
на Співочому полі перший 

Всеукраїнський фестиваль національної 
вишивки та костюма 

26 серпня 2007 р. урочисто відкрили 
піснею «Благословенна Господом земля» 

заступник проректора з гуманітарної 
освіти та виховання ТНЕУ, Заслужений 
працівник культури України Світлана 

Сорочинська і керований нею гурт 
«БанкНоТ»; зразковий  ансамбль танцю 

«АТЕШ» (керівник любов Гриневич).
Фінальну пісню фестивалю на слова 

головного редактора газети Університету 
«Університетська думка» марії Баліцької 

"Величальна Україні" виконала 
Заслужена артистка України 

Адріана онуфрійчук.
На святкових буклетах ниточкою-

нагадуванням були слова к.е.н., доцента 
кафедри обліку і аудиту в інвестиційній 

сфері ТНЕУ, лауреата літературної премії 
ім.Іванни Блажкевич Василя Дерія: 
«одягнімо, друже, вишиванки - 

Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
а для себе, вірний друже  мій».

взяв би я бандуру, та й заграв, що 
знав, — співається у відомій пісні... 

І Ви умієте грати на бандурі? 
Тоді Вас радо зустрінуть в ансамблі 

бандуристок, яким керує 
ореста мочула.

Вмієте і любите співати? Звертайтеся 
до мирослави Бурик — керівника 
народного вокального ансамблю 

«Галичанка».
Досвід і вміння 

охоче передає молодим талантам 
Заслужений працівник культури 
України Світлана Сорочинська.

А хто з дівчат не мріє про «осину» 
талію, про легесеньку ходу, про 

граційність?.. Звісно, усі.
І неабияким помічником у вирішенні 

такого непростого питання є...
Ну звісно ж, танці!

У Тернопільському національному 
економічному університеті працює 

народний  ансамбль танцю 
«Пролісок» (керівник Василь луців); 
народний  ансамбль танцю «ТАНГо» 

і зразковий ансамбль танцю 
«АТЕШ»,  якими керують любов 

Гриневич і ольга Гайбура.

Вас цікавлять танці народів світу?
Тоді оксана Ярушевська допоможе 

Вам втілити свою мрію в життя.
можливе, промине зовсім небагато 

часу, і Ви уже танцюватимете 
«Чардаш» краще, ніж «Вальс»...

«СІАмСА» зацікавить молодих ще 
й тим, що там танцюють парами, а 
це, в деякій мірі, полегшує роботу 

керівникові, адже кожен і так 
старається бути найкращим, аби 

сподобатися партнеру...

Займаєтесь вокалом? обдарована 
Алла Бінцаровська створила 
вокальну студію «Для тебе». 

І звісно ж, для тебе — 
найталановитішого...  Тільки 

пам’ятайте, що будь-яку справу 
потрібно робити з повною 

самовіддачею. 
Тоді успіх прийде. обов’язково!

Так, як приходить успіх навіть на 
міжнародному рівні до вихованців 
Руслана Іщука, який керує театром 

пісні «літопис». 
Заслухаєшся-замилуєшся, коли 
виступають гурти «БанкНоТ» 

(керівник Світлана Сорочинська)

 чи «Називний відмінок» (керівник 
Сергій Родько)... А скільки 

ніжності у піснях, які виконує дует 
"Вишиванка" чи тріо «Гармонія»...
Щось не так? Ви знаєте, як зробити 

краще? То, може, спочатку спробуєте 
свої сили у «клубі Веселих і 

Найкмітливіших»?
Пам’ятайте, що жартувати — то дуже 
і дуже серйозна справа! А Ви ж усі — 

люди серйозні. Чи не так?


